Uznesenie
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obce Egreš zo dňa 27.10.2021
(27 - 29)
OZ v Egreši na svojom zasadnutí dňa 27.10.2021 prijíma nasledovné uznesenie :
Podľa § 11 ods. 4, písmeno m, zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov :
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo :
1. Voľbu HK obce a určenie jeho platu. Jedinou prihlásenou kandidátkou bola Ing. Agáta
Vysokajová, doterajšia HK obce Egreš. OZ zvolilo Ing. Agátu Vysokajová za HK obce
na obdobie: 1.11.2021-31.10.2026 a určilo jej pracovný úväzok v rozsahu 10%.
2. Rozpočtové opatrenie č. 4 – navýšenie príjem a výdaj na KZ 41 o 7 000€. Materiály
priložené.
3. Názvy ulíc – OZ pri voľbe ulíc vychádzalo z uskutočneného prieskumu medzi občanmi
a na základe neho sa vybrali najvhodnejšie názvy ulíc v obci Egreš do návrhu VZN
o názvoch ulíc. Na zasadnutí OZ pri voľbe ulíc sa zúčastnil aj p. Peter Mann, ktorý
navrhol aby Hlavná ulica bola v obci pomenovaná ako Hlavná ulica.
OZ odporučilo pripraviť návrh VZN o názvoch ulíc s nasledujúcim pomenovaním:
- Hlavná ulica( hlavná ulica ),
- Kostolná ulica ( ulica smerom ku kostolu a cintorínu ),
- Pri parku ulica ( bočná ulica okolo parku ),
- Požiarnická ulica ( ulica k č. d. 24 – Dvorjak ),
- Potočná ulica ( ulica okolo kultúrneho domu),
- Alejová ulica ( ulica ku č. d. 111 – Rudľai),
- Čalovka (nemení sa).
4. Rôzne:
A. Starostka obce informovala OZ, že sa zúčastnila stretnutia na Dargove ohľadom
regionálneho rozvoja (envirofond).
B. Poslanec Imrich Sokoli sa informoval u p.starostky aký je stav preplatenia
Rekonštrukcie KD a DS cez PPA. Pani starostka informovala o predĺžení úveru na
Rekonštrukciu DS a KD vzhľadom na to, že zatiaľ zo strany PPA nedošlo
k žiadnemu posunu a zmenám pri preplatení.
C. P. Starostka informovala poslancov o projekte kanalizácie v obci Egreš.
5. Diskusia
Poslanec JUDr. Malčický sa pýtal na počet zamestnancov na AČ v obci a aj na
prípadnú rekonštrukciu autobusových zastávok. Poslanec Sokoli sa pýtal na čierne
stavby v obci.

K bodu č. 1
Uznesenie č. 27/2021
Obecné zastupiteľstvo v Egreši
volí Ing. Agátu Vysokajovú za HK obce na obdobie: 1.11.2021-31.10.2026 a určilo jej
pracovný úväzok v rozsahu 10%.
Hlasovanie
Za : Ing. Dana Hodermarská, JUDr. Peter Malčický, Milan Fedorčák, , Imrich Sokoli,
Patrik Šimko
Proti : 0
Zdržal sa 0
Neprítomní : 0

.......................v.r.................................
Ing. Gabriela Timková
Starostka obce
K bodu č. 2
Uznesenie č. 28/2021
Obecné zastupiteľstvo v Egreši
schváľuje Rozpočtové opatrenie č. 4 – navýšenie príjem a výdaj na KZ 41 o 7 000€.

Hlasovanie
Za : Ing. Dana Hodermarská, JUDr. Peter Malčický, Milan Fedorčák, , Imrich Sokoli,
Patrik Šimko
Proti : 0
Zdržal sa 0
Neprítomní : 0

....................................v.r........................
Ing. Gabriela Timková
Starostka obce

K bodu č. 3
Uznesenie č. 29/2021
Obecné zastupiteľstvo v Egreši
ukladá OcÚ pripraviť návrh VZN o názvoch ulíc s nasledujúcim pomenovaním:
Hlavná ulica
Kostolná ulica
Pri parku ulica
Požiarnická ulica
Potočná ulica
Alejová ulica
Čalovka.
Hlasovanie
Za : Ing. Dana Hodermarská, JUDr. Peter Malčický, Milan Fedorčák, , Imrich Sokoli,
Patrik Šimko
Proti : 0
Zdržal sa 0
Neprítomní : 0

..........................v.r..............................
Ing. Gabriela Timková
Starostka obce

